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Komentarz dnia:
Jedną z gwiazd wczorajszej sesji były akcje spółki PlayWay, które zanotowały 12% wzrost kursu.
Takie zachowanie to efekt publikacji wyników za pierwszy kwartał 2019 roku. Okazały się one
zdecydowanie lepsze niż zarówno nasze jak i rynkowe szacunki. Oceniamy je jednoznacznie
pozytywnie. Pozostałe spółki z indeksu WIG Games wczoraj także zachowywały się dobrze, co
przełożyło się na wzrost indeksu o 2,6% i jest to jeden z najsilniejszych indeksów na GPW w
ostatnich tygodniach.
Dobre wyniki opublikował także Famur (pozytywnie). W odróżnieniu Famuru i PlayWaya
rezultaty Amiki, Getin Noble Banku, Trakcji, ABC Daty, Elektrobudowy oraz niedawnego
debiutanta Boombit są poniżej oczekiwań i według nas zasługują na negatywną ocenę. (DM
PKO BP)

Indeksy GPW
WIG otw.
WIG zam.
obrót (mln PLN)
WIG 20 otw.
WIG 20 zam.
FW20 otw.
FW20 zam.
mWIG40 otw.
mWIG40 zam.

Największe wzrosty

CCC
PGE
Energa
Energa - Energa ocenia, że 2019 r. będzie pod silnym wpływem czynników rynkowych i Enea
regulacyjnych
LiveChat Software

WIG30:

zmiana
56,980.4
57,566.8
911.5
2,190.9
2,221.6
2,192.0
2,225.0
3,945.5
3,954.4

0.5%
1.2%
-2.6%
0.5%
1.6%
0.7%
1.7%
-0.2%
0.4%

kurs

zmiana

157.70
9.04
7.69
8.50
29.20

6.2%
5.6%
4.6%
4.5%
3.9%

Energa - Rada Nadzorcza Energi odwołała Alicję Barbarę Klimiuk z zarządu spółki
PKP Cargo - Grupa PKP Cargo w I-IV '19 przewiozła 34,3 mln ton towarów, spadek 4,2% r/r

Pozostałe informacje:
BoomBit - BoomBit liczy na poprawę wyników w dalszej części roku dzięki premierom gier
Boryszew - Kilku chętnych na aktywa w segmencie przetwórstwa aluminium Impexmetalu

Największe spadki
Pfleiderer Group
Wawel
OMV Petrom
AmRest
AB

kurs

zmiana

20.00
646.00
0.38
38.35
15.30

-7.4%
-5.0%
-1.8%
-1.7%
-1.6%

kurs

obrót

106.20
20.90
94.96
41.10
12,270.00

178
67
66
59
59

Boryszew - Boryszew rozważa uruchomienie drugiej fabryki w Rosji z azjatyckim partnerem
Najwyższe obroty

BSC Drukarnia Opakowań, sWIG80 - BSC Drukarnia Opakowań zastąpi PCM w indeksie
Pekao
sWIG80
Budimex - Oferta Budimeksu za 99 mln PLN wybrana w przetargu PGNiG Termika
Dom Development - Dom Development wypłaci 9,05 PLN dywidendy na akcję
Echo Investment - Celem Echo Investment jest co najmniej utrzymanie rdr zysku netto w '19
Erbud - Platinum Resort złożył pozew wzajemny w odpowiedzi na pozew Erbudu
Fabmur - Wyniki Famuru w I kwartale 2019 r. vs. konsensus PAP
Famur - Famur spodziewa się pierwszych oznak spowolnienia na rynku w II poł. '20
Famur - Oferta Famuru za 103,7 mln PLN brutto wybrana przez JSW w przetargu na najem
kombajnów
Getin Noble Bank - Getin przygotowuje aktualizację planu ochrony kapitału oraz opracowania
planu naprawy
Getin Noble Bank - Kwestia pozyskania inwestora dla Getin Noble Banku powinna się wyjaśnić
w ciągu kilku tygodni
Getin Noble Bank - Getin ocenia, że byłby w stanie organicznie odbudować swoje kapitały bez
wsparcia
Getin Noble Bank - Getin liczy w II kw. na dalszy spadek kosztów pozyskania depozytów
GPW - GPW rozpocznie 24 czerwca publikację indeksu WIGtech

Nornickel
PKN Orlen
PZU
OTP Bank

Indeksy zagraniczne
BUX
RTS
PX50
DJIA
NASDAQ
S&P 500
DAX XETRA
FTSE
CAC 40
NIKKEI
HANG SENG

zmiana
41,075.9
1,286.5
1,043.6
25,169.9
7,567.7
2,788.9
11,902.1
7,218.2
5,248.9
20,942.5
27,114.9

Waluty i surowce

0.4%
0.8%
0.3%
0.2%
0.3%
0.2%
0.5%
0.5%
0.5%
-0.3%
-0.4%

zmiana

WIBOR 3m (%)

98.28

0.0%

EUR/PLN

4.288

-0.4%

Impexmetal - Impexmetal ogłosił przymusowy wykup akcji Alchemii po 4,8 PLN za akcję

USD/PLN

3.854

-0.1%

Krynica Vitamin - Krynica Vitamin wypłaci 0,66 PLN dywidendy na akcję

EUR/USD

1.113

-0.3%

Kęty - Grupa Kęty wypłaci 24 PLN dywidendy na akcję

miedź (USD/t)

5,823.0

-0.7%

LSI Software - RN LSI Software proponuje wypłatę 0,50 PLN dywidendy na akcję

miedź (PLN/t)

22,443.0

-0.8%

LUG - LUG chce wypłacić 14 groszy dywidendy na akcję

ropa Brent (USD/bbl)

66.87

-3.7%

Idea Bank - Idea Bank liczy na istotnie lepsze wyniki w kolejnych kwartałach niż w I kw. '19

Mirbud - Portfel zamówień grupy Mirbud ma wartość około 1,9 mld PLN
Monnari - Monnari chce, by na koniec roku sieć Femestage liczyła 40-50 salonów
Trakcja - Wyniki Trakcji w I kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)
Trakcja - Trakcja chce pozyskać nowe finansowanie oraz podnieść kapitał na początku III kw.
Trans Polonia - Trans Polonia chce wypłacić
0,12 PLN
dywidendyby
na akcję
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WIG30:
Energa

Energa ocenia, że 2019 r. będzie pod silnym wpływem czynników rynkowych i regulacyjnych
Energa ocenia, że 2019 r. będzie pod silnym wpływem czynników rynkowych i regulacyjnych. W obszarze
Dystrybucja spółka zakłada wzrost Wartości Regulacyjnej Aktywów do 12,6 mld PLN w taryfie na 2019 rok i
WACC na tym samym poziomie rdr (6,015%). Wskazuje na opóźnione wejście w życie taryfy na dystrybucję
energii elektrycznej na rok 2019 (od 6 kwietnia).
W linii biznesowej Wytwarzanie, wśród czynników wpływających na segment OZE, spółka wymienia: wysokie
ceny sprzedaży energii oraz „zielonych” certyfikatów, potencjalnie lepsze warunki hydrometeorologiczne oraz
większą wietrzność. W elektrowni w Ostrołęce spółka zakłada utrzymanie sposobu dysponowania blokami
przez PSE w ramach pracy w wymuszeniu i utrzymanie marży na sprzedaży energii elektrycznej.
W segmencie Sprzedaż Energa wymienia takie czynniki, jak operacyjne wdrożenie Ustawy z dnia 28 grudnia
2018 roku o cenach energii, utrzymanie wolumenu sprzedaży detalicznej, trwające spory dotyczące umów CPA,
optymalizację kosztów stałych. (PAP)

Energa

Rada Nadzorcza Energi odwołała Alicję Barbarę Klimiuk z zarządu spółki
Rada Nadzorcza Energi odwołała z dniem 30 maja 2019 r. Alicję Barbarę Klimiuk, wiceprezes ds. operacyjnych
grupy, pełniącą od sierpnia 2018 r . obowiązki prezesa grupy z zarządu spółki.
Jednocześnie Rada postanowiła zakończyć postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa bez wyłonienia
najlepszego kandydata. (PAP)

PKP Cargo

Grupa PKP Cargo w I-IV '19 przewiozła 34,3 mln ton towarów, spadek 4,2% rdr
Grupa PKP Cargo w okresie styczeń-kwiecień 2019 roku przewiozła 34,3 mln ton towarów, co oznacza spadek
rdr o 4,2%. Praca przewozowa osiągnięta przez PKP Cargo w pierwszych czterech miesiącach 2019 roku
wyniosła 8,6 mld tkm i była niższa o 7,2% niż w roku 2018.
W samym kwietniu 2019 roku pociągi Grupy PKP CARGO przewiozły 8,3 mln ton towarów. Natomiast praca
przewozowa wyniosła 2,1 mld tkm. (PAP)

Pozostałe informacje:
BoomBit

BoomBit liczy na poprawę wyników w dalszej części roku dzięki premierom gier
Boombit, deweloper i wydawca gier na platformy mobilne, słabe wyniki finansowe w pierwszym kwartale
tłumaczy wzrostem kosztów i brakiem nowych premier. Prezes spółki Marcin Olejarz w kolejnych kwartałach
oczekuje poprawy wraz z pojawianiem się na rynku nowych produkcji.
Boombit, który z niedawnej oferty publicznej pozyskał 35 mln PLN i w maju zadebiutował na warszawskiej
giełdzie, przedstawił w czwartek swoje wyniki za pierwszy kwartał.
Skonsolidowane przychody Boombit wyniosły w pierwszych trzech miesiącach 8,2 mln PLN (spadek z 16,3 mln
PLN przed rokiem). Strata operacyjna grupy wyniosła 0,7 mln PLN wobec 10,6 mln PLN zysku operacyjnego
rok temu, strata netto sięga 0,46 mln PLN wobec 8,7 mln PLN zysku netto przed rokiem.
Mocne pogorszenie wyników rok do roku BoomBit tłumaczy sprzedażą na początku zeszłego roku praw do gier
za 13,1 mln PLN. Przedstawiciele spółki przekonują, że po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych spółka notuje
wyraźne wzrosty przychodów.
Koszty ogólnego zarządu Boombit wzrosły do prawie 2 mln PLN z 1,3 mln PLN rok temu. Wzrost kosztów
spółka tłumaczy objęciem konsolidacją nowych spółek, wyższymi kosztami business development, wzrostem
kosztów wynagrodzeń i obsługi księgowej oraz audytu.
W pierwszym kwartale Boombit przeznaczył na wydatki inwestycyjne 5,4 mln PLN (wobec 2,1 mln PLN rok
temu). Wyższe nakłady mają związek z rozbudową zdolności produkcyjnych, w tym rozszerzeniem i
dywersyfikacją portfolio gier.
Boombit planuje, że do końca roku wyda co najmniej 7 nowych tytułów gier GaaS. Plany Boombit na drugi
kwartał i resztę 2019 roku obejmują skalowanie posiadanego portfolio gier i podpisywanie umów na
skalowanie nowych tytułów, rozpoczęcie szeregu kampanii marketingowych z lokalnymi partnerami w Chinach
oraz wspieranie produkcji gier non Gaas, które gwarantują powtarzalne przychody. (PAP)
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Boryszew

Kilku chętnych na aktywa w segmencie przetwórstwa aluminium Impexmetalu
Kilka podmiotów jest zainteresowanych aktywami Impexmetalu w segmencie przetwórstwa aluminium. Dodał,
że wśród zainteresowanych są głównie inwestorzy branżowi.
Boryszew podał we wtorek, że zarząd spółki zamierza uwzględnić w ramach przeglądu opcji strategicznych
ewentualne zbycie aktywów w sektorze przetwórstwa aluminium posiadanych przez Impexmetal. Zarząd
przystąpi do rozmów w przedmiocie ustalenia warunków, zakresu oraz trybu przeprowadzenia potencjalnej
transakcji.
Boryszew poinformował jednocześnie, że spółka nie podjęła dotąd żadnych wiążących decyzji lub ustaleń ani w
zakresie zmiany strategii korporacyjnej, ani dotyczących potencjalnej transakcji, ani realizacji jakichkolwiek
innych opcji strategicznych. (PAP)

Boryszew

Boryszew rozważa uruchomienie drugiej fabryki w Rosji z azjatyckim partnerem
Boryszew rozważa uruchomienie drugiej fabryki w Rosji, może w formie joint venture z azjatyckim partnerem.
Decyzja w sprawie inwestycji ma zapaść jeszcze w 2019 roku.
Grupa Boryszew w 2014 roku uruchomiła produkcję w Dzierżyńsku koło Niżnego Nowogrodu. Zakład powstał
przy współpracy z Grupą VW. (PAP)

BSC Drukarnia
Opakowań, sWIG80

Budimex

BSC Drukarnia Opakowań zastąpi PCM w indeksie sWIG80
BSC Drukarnia Opakowań zastąpi Prime Car Management w składzie indeksu sWIG80 po sesji 3 czerwca podała GPW. (PAP)
Oferta Budimeksu za 99 mln PLN wybrana w przetargu PGNiG Termika
Oferta Budimeksu za 99 mln PLN została wybrana w przetargu PGNiG Termika na budowę nowej kotłowni
gazowej dla Elektrociepłowni Żerań. W komunikacie podano, że kocioł szczytowo–rezerwowy KG2 o mocy 260
MW powstanie do grudnia 2021 roku.
Inwestycja ma być objęta trzyletnią gwarancją na urządzenia i pięcioletnią gwarancją na roboty budowlane.
(PAP)

Dom Development

Dom Development wypłaci 9,05 PLN dywidendy na akcję
WZA Dom Development zdecydowało o wypłacie 9,05 PLN dywidendy na akcję za 2018 rok.
Na łączną kwotę 226,9 mln PLN dywidendy składać się będzie 214,1 mln PLN zysku netto za 2018 rok oraz
12,8 mln PLN z kapitału zapasowego z ubiegłych lat.
Jako dzień dywidendy ustalono 18 czerwca, a wypłata środków nastąpi 26 czerwca.
Za 2017 rok Dom Development wypłacił dywidendę w wysokości 7,60 PLN na akcję. (PAP)

Echo Investment

Celem Echo Investment jest co najmniej utrzymanie rdr zysku netto w '19
Echo Investment liczy, że zysk netto w całym 2019 roku pozostanie co najmniej utrzymany względem roku
poprzedniego. Wiceprezes dodał, że ambicją zarządu jest wzrost zysku netto w długim terminie.
W pierwszym kwartale 2019 roku zysk netto Echo Investment wyniósł 31,8 mln PLN. Zarząd liczy, że zysk netto
w całym 2019 roku nie będzie niższy rdr.
Wiceprezes ds. finansowych Maciej Drozd przypomniał, że wartości zysków odnotowanych w dwóch ostatnich
latach: 305,4 mln PLN w 2018 roku i 313 mln PLN w 2017 roku. Wiceprezes poinformował też, że spółka w tym
roku może wypłacić zaliczkową dywidendę, ale decyzja jeszcze nie została podjęta. (PAP)

Erbud

Platinum Resort złożył pozew wzajemny w odpowiedzi na pozew Erbudu
Platinum Resort złożył pozew wzajemny w odpowiedzi na pozew Erbudu dotyczący umowy na budowę
kompleksu hotelowego.
Roszczenie obejmuje 5,46 mln PLN tytułem kary umownej za odstąpienie od umowy z winy Erbudu oraz 8,06
mln PLN tytułem zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia pobranego przez spółkę z tytułu realizacji przedmiotu
umowy.
W grudniu Erbud wniósł przeciwko Platinum Resort pozew o zapłatę 16,3 mln PLN. Jak wówczas podano, kwota
przedmiotu sporu stanowiła m.in. wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane w ramach umowy na
budowę kompleksu hotelowego, a także kwotę kary umownej za odstąpienia przez Platinum Resort od umowy
oraz zwrot kosztów związanych z jej realizacją. (PAP)

3

Document downloaded by POKI_DM@PKOBP.PL

Dziennik
31 maja 2019 r.

Famur

Wyniki Famuru w I kwartale 2019 r. vs. konsensus PAP
wyniki
I kw. 2019

kons.

różnica

r/r

kw/kw

Przychody
EBITDA
EBIT
zysk netto j.d.

473,6
135,2
88,4
65,0

524,2
123,9
76,6
57,3

-9,6%
9,2%
15,4%
13,4%

-5,6%
30,7%
68,5%
98,2%

-6,4%
3,0%
4,2%
21,5%

marża EBITDA
marża EBIT
marża netto

28,5%
18,7%
13,7%

23,7%
14,7%
11,0%

4,81
3,96
2,74

7,92
8,20
7,19

2,60
1,89
3,15

mln PLN

(PAP Biznes)

Famur

(PAP)

Famur spodziewa się pierwszych oznak spowolnienia na rynku w II poł. '20
Grupa Famur chce zdywersyfikować działalność, m.in. wchodząc w segment Hard Rock Mining, by
przygotować się na wypadek słabszej koniunktury. Spodziewa się, że pierwsze oznaki spowolnienia mogą się
pojawić w drugiej połowie 2020 roku. Prezes Famuru wskazał, że na rynku mało się mówi o projektach do
realizacji w latach 2021-23. Jego zdaniem, z powodu cykliczności rynku, spółka nauczyła się dostosowywać
swoją działalność do towarzyszących jej zmian.
Wejście w segment Hard Rock Mining to jedno z głównych założeń ogłoszonej we wrześniu ubiegłego roku
strategii grupy na lata 2019-2023. HRM, czyli górnictwo skał twardych, odnosi się do różnych technik
wydobywczych takich surowców jak rudy PLNota, srebra, miedzi, cynku, niklu, ołowiu czy diamentów. Spółka
przygląda się obecnie trzem podmiotom. Famur skupia się na podmiotach średniej wielkości, generujących ok.
200 mln PLN przychodów.
Kilka tygodni temu Famur podpisał z bankami umowę programową i chce w drugim kwartale przeprowadzić
emisję obligacji, z zastrzeżeniem, że emisja zależeć będzie od wystąpienia odpowiednich warunków na rynku
dłużnych papierów wartościowych. Spółka stara się tą drogą pozyskać ok. 150 mln PLN.
Przedstawiciel spółki ocenił, że wyniki 2019 roku nie powinny się mocno różnić w porównaniu z ubiegłym
rokiem. Dodał, że zbudowany w wyniku integracji obu spółek potencjał grupa chce wykorzystać przede
wszystkim do wzmacniania pozycji na rynkach międzynarodowych. Ekspansja eksportowa to jeden z
kluczowych celów spółki.
Prezes wskazał, że grupa realizuje projekty optymalizujące strukturę operacyjną, by zachować elastyczność
produkcyjną i kosztową.
Jak powiedział, spółka identyfikuje wyzwania np. związane z dostępnością wykwalifikowanych pracowników i
wzrostem kosztów ich pozyskania. Jednym z rozwiązań jest automatyzacja części procesów wytwórczych, np.
spawania albo częściowy outsourcing do innych krajów. (PAP)

Famur

Oferta Famuru za 103,7 mln PLN brutto wybrana przez JSW w przetargu na najem kombajnów
JSW Zakład Wsparcia Produkcji wybrał ofertę Famuru za 103,7 mln PLN brutto w przetargu dotyczącym najmu
10 kombajnów chodnikowych wraz z wyposażeniem dla potrzeb KWK Knurów-Szczygłowice. JSW wezwała
spółkę do podpisania umowy.
Okres realizacji umowy wyniesie 1.095 dni kalendarzowych dla każdego kombajnu. (PAP)

Getin Noble Bank

Getin przygotowuje aktualizację planu ochrony kapitału oraz opracowania planu naprawy
Getin Noble Bank rozpoczął przygotowania do aktualizacji planu ochrony kapitału oraz opracowania planu
naprawy. Uzyskane w I kwartale 2019 roku wyniki były poniżej założeń obecnego programu postępowania
naprawczego.
Bank podał, że w dokumentach przedstawi zestaw działań, które zapewnią osiągnięcie w horyzoncie czasu
uzgodnionym z KNF, poziomu współczynników kapitałowych, spełniających wymóg połączonego bufora, oraz
umożliwią powrót do trwałej rentowności banku.
Getin poinformował, że uzyskane w 2018 roku oraz w I kwartale 2019 roku wyniki finansowe były poniżej
założeń zaktualizowanego programu postępowania naprawczego na lata 2016-2019 (APPN).
Getin podał, że osiągnięty w marcu 2019 roku poziom wskaźnika LCR (miara płynności krótkoterminowej) ma
charakter stabilny i bank "nie odnotowuje na chwilę obecną zagrożeń wskazujących na możliwość trwałego
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odwrócenia się trendów i ponowny spadek wskaźnika LCR, w szczególności skutkujących obniżeniem wartości
LCR (oraz M4) poniżej minimum nadzorczych".
Strata netto grupy Getin Noble Banku w pierwszym kwartale 2019 roku wyniosła 157,7 mln PLN, podczas gdy
rok wcześniej strata wynosiła 42 mln PLN. Łączny współczynnik kapitałowy grupy Getin Noble Banku wynosi
10,9%, a współczynnik kapitału Tier I 8,7%. (PAP)
Getin Noble Bank

Kwestia pozyskania inwestora dla Getin Noble Banku powinna się wyjaśnić w ciągu kilku tygodni
Prezes banku Artur Klimczak stwierdził, że kwestia pozyskania inwestora dla Getin Noble Banku powinna się
wyjaśnić w ciągu kilku tygodni.
Getin Noble Bank i Idea Bank informowały wcześniej, że podjęły działania mające na celu pozyskanie
inwestora finansowego, który dokapitalizowałby połączony bank. (PAP

Getin Noble Bank

Getin ocenia, że byłby w stanie organicznie odbudować swoje kapitały bez wsparcia
Getin Noble Bank ocenia, że byłby w stanie organicznie odbudować swoje kapitały bez pozyskania inwestora
finansowego, czy wsparcia Leszka Czarneckiego. (PAP)

Getin Noble Bank

Getin liczy w II kw. na dalszy spadek kosztów pozyskania depozytów
Koszt pozyskania depozytów Getin Noble Banku spadł w kwietniu 2019 roku do 2,2% z 3,4% w grudniu 2018
roku. Bank liczy na szybkie, dalsze obniżenie tych kosztów, pod koniec II kwartału mogą one wynieść około
1,8%.
Bank odnotował wzrost kosztów pozyskania depozytów w efekcie wprowadzenia stawki promocyjnej
pozwalającej na odbudowę bazy depozytowej.
Koszty odsetkowe banku w I kwartale 2019 roku były o 29% wyższe niż w IV kwartale 2018 roku, które były
zaniżone w efekcie zerwań depozytów w listopadzie. Wzrost kosztów odsetkowych w I kwartale wywołany był
odbudową bazy depozytowej banku i kosztów obsługi kredytu refinansowego.
Bank podtrzymał w czwartek, że koszty ryzyka banku powinny się w kolejnych kwartał obniżać. (PAP)

GPW

GPW rozpocznie 24 czerwca publikację indeksu WIGtech
GPW rozpocznie 24 czerwca publikację indeksu WIGtech, który obejmie spółki nowych technologii notowane
na głównym rynku z takich sektorów jak biotechnologia, gry, informatyka i telekomunikacja. Pierwszy skład
portfela indeksu zostanie podany 14 czerwca.
Według symulacji (stan na 23 maja) spółki z sektora gier komputerowych stanowiłyby 42,8% portfela indeksu,
spółki telekomunikacyjne 35,71%, informatyczne 18,41%, biotechnologiczne 2,69%, a branża "nowe
technologie" 0,39%. Do indeksu weszłoby ośmiu producentów gier, 23 spółki informatyczne, po cztery firmy
telekomunikacyjne i biotechnologiczne oraz dwa podmioty z sektora "nowych technologii".
W komunikacie poinformowano, że indeks WIGtech będzie obejmował zmienną liczbę spółek, a ich udział
będzie - tak jak w przypadku innych indeksów - obliczany na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie (free
float). Zmiany w indeksie będą dokonywane raz na kwartał, razem ze zmianami pozostałych indeksów. Udział
największych spółek będzie ograniczony do 10%.
WIGtech będzie należeć do indeksów cenowych, a jego wartość bazowa będzie ustalona na poziomie 10 tys.
pkt. Wartości indeksu będą publikowane w sposób ciągły, co minutę.
GPW podała w komunikacie, że w przyszłości indeks będzie mógł stanowić punkt odniesienia dla innych
instrumentów finansowych, w tym kontraktów terminowych. (PAP)

Idea Bank

Idea Bank liczy na istotnie lepsze wyniki w kolejnych kwartałach niż w I kw. '19
Idea Bank liczy, że wyniki kolejnych kwartałów będą istotnie lepsze niż pokazane w I kwartale 2019 roku. Bank
ocenia, że koszty finansowania mają duży potencjał do spadku.
Strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej grupy Idea Banku w I kwartale 2019 roku
wyniosła 80,8 mln PLN, podczas gdy rok wcześniej bank miał 14,8 mln PLN zysku netto. Prezes poinformował,
że wyniki I kwartału obciążone były wysokimi przejściowymi kosztami opanowania zaburzeń płynnościowych z
listopada 2018 roku. (PAP)

Impexmetal

Impexmetal ogłosił przymusowy wykup akcji Alchemii po 4,8 PLN za akcję
Impexmetal ogłosił przymusowy wykup 2.618.926 akcji Alchemii, stanowiących 1,51% kapitału, po cenie 4,8
PLN za papier - wynika z ogłoszenia w piątkowym "Parkiecie". Dniem rozpoczęcia przymusowego wykupu jest
31 maja, a dniem wykupu 5 czerwca.
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Podmiotem pośredniczącym jest Santander BM. (PAP)
Krynica Vitamin

Krynica Vitamin wypłaci 0,66 PLN dywidendy na akcję
Akcjonariusze Krynicy Vitamin zdecydowali o wypłacie 0,66 PLN dywidendy na akcję. Na wypłatę dywidendy
przeznaczone zostanie 5,4 mln z zysku osiągniętego w roku 2018 oraz 2,71 mln PLN z kapitału zapasowego.
Dniem dywidendy będzie 21 czerwca, natomiast wypłata nastąpi 1 lipca.
Wcześniej zarząd Krynicy Vitamin rekomendował, aby spółka wypłaciła w formie dywidendy 1,84 mln PLN,
czyli 0,15 PLN na akcję. (PAP)

Kęty

Grupa Kęty wypłaci 24 PLN dywidendy na akcję
Akcjonariusze Grupy Kęty zdecydowali o wypłacie 229,1 mln PLN dywidendy za 2018 rok, czyli 24 PLN na
akcję.
Dniem dywidendy będzie 22 sierpnia, natomiast wypłata nastąpi w dwóch ratach: 5 września (66,8 mln PLN,
czyli 7 PLN na akcję) i 7 listopada (162,3 mln PLN, czyli 17 PLN na akcję).
Na wypłatę dywidendy przeznaczone zostanie 191,4 mln PLN z ubiegłorocznego zysku oraz 37,65 mln PLN z
kapitału zapasowego. Wcześniej zarząd Kęt rekomendował wypłatę 22,5 PLN dywidendy na akcję. Propozycję
wypłaty w wysokości 24 PLN zgłosił w maju Nationale-Nederlanden OFE.
W 2018 roku spółka również wypłaciła 24 PLN dywidendy na akcję. (PAP)

LSI Software

RN LSI Software proponuje wypłatę 0,50 PLN dywidendy na akcję
Rada nadzorcza LSI Software rekomenduje, aby spółka wypłaciła z zysku za 2018 rok łącznie 1,63 mln PLN
dywidendy, czyli 0,50 PLN na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Zarząd proponował wcześniej,
żeby zysk za 2018 r. przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. Zgodnie z rekomendacją rady, pozostała część
zysku, w kwocie 3,87 mln PLN, miałaby trafić na kapitał zapasowy spółki.
Proponowany dzień dywidendy to 26 lipca, a termin jej wypłaty to 31 lipca 2019 roku. (PAP)

LUG

LUG chce wypłacić 14 groszy dywidendy na akcję
Zarząd spółki LUG zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 1 mln
PLN, co daje 0,14 PLN na akcję.
Zarząd spółki proponuje, aby na dzień dywidendy wyznaczyć 12 września, a dzień jej wypłaty 19 września 2019
r.
Z zysku za 2017 rok spółka wypłaciła 17 groszy dywidendy na jedną akcję. (PAP)

Mirbud

Portfel zamówień grupy Mirbud ma wartość około 1,9 mld PLN
Portfel zamówień grupy Mirbud na lata 2019-2023 ma wartość około 1,9 mld PLN, z czego około 650 mln PLN
pozostało na rok 2019.
Przychody Mirbudu w pierwszym kwartale 2019 roku wyniosły 182,3 mln PLN wobec 142,5 mln PLN przed
rokiem. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł w tym czasie 11,5 mln PLN wobec 8,7 mln PLN rok wcześniej, a
zysk netto 7 mln PLN wobec 4,6 mln PLN przed rokiem. (PAP)

Monnari

Monnari chce, by na koniec roku sieć Femestage liczyła 40-50 salonów
Grupa Monnari zakłada, że na koniec roku sieć salonów z odzieżą damską pod marką Femestage Eva Minge
wzrośnie do ok. 40-50 punktów. Prezes Monnari Mirosław Misztal poinformował, że celem jest, by w tym roku
Femestage osiągnęła dodatni wynik.
Na koniec I kwartału 2019 roku sieć liczyła 22 salony o powierzchni 3,2 tys. m kw. Na koniec czerwca ma
obejmować 25-28 punktów.
W grudniu 2018 r. Monnari Trade, poprzez spółkę zależną, kupiło 75% udziałów w kapitale spółki Centro 2017,
która jest podmiotem dominującym dla grupy spółek celowych, prowadzących sklepy pod marką Femestage
Eva Minge, a także właścicielem znaków towarowych Femestage Eva Minge.
Z prezentacji Monnari wynika, że w I kwartale 2019 r. strata operacyjna grupy Centro wyniosła ponad 1 mln
PLN.
Prezes nie wykluczył również sprzedaży towaru Femestage na inne rynki, poprzez kanał hurtowy.
Prezes Monnari podtrzymał, że spółka jest nadal zainteresowana przejęciami, zarówno w segmencie odzieży
damskiej, jak i męskiej. (PAP)
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Trakcja

Wyniki Trakcji w I kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)
wyniki
I kw. 2019

kons.

różnica

r/r

kw/kw

Przychody
EBIT
wynik netto j.d.

228,5
-20,7
-15,5

233,8
-10,6
-9,3

-2,3%
94,7%
66,2%

11,4%
-13,0%
-30,9%

-50,7%
-81,2%
-84,0%

marża EBIT
marża netto

-9,0%
-6,8%

-4,8%
-4,2%

-4,28
-2,55

2,54
4,15

14,67
14,11

mln PLN

(PAP Biznes)

Trakcja

(PAP)

Trakcja chce pozyskać nowe finansowanie oraz podnieść kapitał na początku III kw.
Trakcja planuje zakończyć proces pozyskania nowego, docelowego finansowania oraz podniesienia kapitału na
początku III kw., a nie w II kwartale, jak zapowiadano wcześniej. Zawarcie umów związanych z finansowaniem
pomostowym nastąpić ma w czerwcu 2019 roku.
Trakcja podała, że w wypadku niepowodzenia działań związanych z procesem dokapitalizowania oraz
refinansowania działalności rozważa możliwość m.in. restrukturyzacji operacyjnej polegającej na zbyciu
aktywów niewykorzystywanych w działalności operacyjnej, ograniczenie zakresu działalności spółki oraz
negocjacje z wierzycielami spółki dot. restrukturyzacji zadłużenia.
Portfel zamówień Trakcji na koniec marca 2019 roku wynosił 2,7 mld PLN. Spółka podała, że zapewnia on
pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych w kolejnym roku obrotowym. (PAP)

Trans Polonia

Trans Polonia chce wypłacić 0,12 PLN dywidendy na akcję
Zarząd Trans Polonii zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie 0,12
PLN na akcję. Łącznie na ten cel miałoby trafić 2,7 mln PLN.
Na dywidendę ma trafić jednostkowy zysk netto za 2018 rok w wysokości 195 tys. PLN oraz 2,5 mln PLN z
kapitału zapasowego. (PAP)
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Kalendarz:

31 maja
31 maja

Spółka

Wydarzenie

MSCI
Wizz Air

Rebalancing
Raport kwartalny
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KONTAKTY
Biuro Analiz Rynkowych
Emil Łobodziński
Paweł Małmyga
Przemysław Smoliński

(doradca inwestycyjny)
(analiza techniczna)
(analiza techniczna)

(022) 521 89 13
(022) 521 65 73
(022) 521 79 10

emil.lobodzinski@pkobp.pl
pawel.malmyga@pkobp.pl
przemyslaw.smolinski2@pkobp.pl

(dyrektor)

(022) 521 80 14
(022) 521 79 69
(022) 521 79 88
(022) 521 78 76
(022) 342 99 34
(022) 342 99 28
(022) 521 78 39
(022) 580 33 14
(022) 521 82 13

pawel.kodym@pkobp.pl
michal.petruczenko@pkobp.pl
ewa.kalinowska.2@pkobp.pl
grzegorz.klepacki@pkobp.pl
joanna.makowska@pkobp.pl
jacek.gaszewski@pkobp.pl
ewald.wyszomirski@pkobp.pl
przemyslaw.lasota@pkobp.pl
tomasz.zabrocki@pkobp.pl

Biuro Strategicznych Klientów Indywidualnych
Paweł Kodym
Michał Petruczeńko
Ewa Kalinowska
Grzegorz Klepacki
Joanna Makowska
Jacek Gaszewski
Ewald Wyszomirski
Przemysław Lasota
Tomasz Zabrocki

INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA
DOTYCZĄCE CHARAKTERU REKOMENDACJI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JEJ SPORZĄDZENIE, TREŚĆ I UDOSTĘPNIENIE
Niniejsza publikacja (dalej: „Publikacja”) została opracowana przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (dalej: „DM PKO BP”), działający zgodnie z ustawą z d nia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, wyłącznie na potrzeby klientów DM PKO BP.
Publikacja adresowana jest do Klientów, którzy zawarli umowę o sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym w zakresie
instrumentów finansowych przez DM PKO BP.
Publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, jednak DM PKO BP nie gwarantuje, że informacje zawarte w Publikacji są w pełni dokładne i kompletne.
DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Publikacji.
DM PKO BP informuje, iż inwestowanie środków w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.
Niniejsza Publikacja nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu oraz dokonania transakcji na instrumentach finansowych, ani nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub
zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.
DM PKO BP informuje, że świadczy usługę maklerską w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym, na podstawie
zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 października 2010 r. Jednocześnie DM PKO BP informuje, że przedmiotową usługę maklerską świadczy klientom zgodnie z obowiązującym
„Regulaminem świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym w zakresie instrumentów finansowych przez
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego”, jak również umową o świadczenie usługi w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze
ogólnym przez DM PKO BP. Podmiotem sprawującym nadzór nad DM PKO BP w ramach prowadzonej działalności maklerskiej jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Objaśnienie używanej terminologii fachowej
min (max) 52 tyg - minimum (maksimum) kursu rynkowego akcji w okresie ostatnich 52 tygodni
kapitalizacja - iloczyn ceny rynkowej akcji i liczby akcji
EV - suma kapitalizacji i długu netto spółki
free float (%) - udział liczby akcji ogółem pomniejszonej o 5% pakiety akcji znajdujące się w posiadaniu jednego akcjonariusza i akcje własne należące do spółki, w ogólnej liczbie akcji
śr obrót/msc - średni obrót na miesiąc obliczony jako suma wartości obrotu za ostatnie 12 miesięcy podzielona przez 12
ROE - stopa zwrotu z kapitałów własnych
ROA - stopa zwrotu z aktywów
EBIT - zysk operacyjny
EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja
EPS - zysk netto na 1 akcję
DPS - dywidenda na 1 akcję
CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję
P/E - iloraz ceny rynkowej akcji i EPS
P/BV - iloraz ceny rynkowej akcji i wartości księgowej jednej akcji
EV/EBITDA - iloraz kapitalizacji powiększonej o dług netto spółki oraz EBITDA
marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży
marża EBITDA - relacja sumy zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów netto ze sprzedaży
marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów netto ze sprzedaży
rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży
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